
A conquista do direito 
de votar
Eleições 2022
No mês de outubro de 2022 a população brasileira vai às urnas 
para eleger:

• Presidente da República                      

• Governadores                          

• Senadores

• Deputados federais      

• Deputados estaduais    

O voto universal, direto e secreto no Brasil é um direito muito 
importante porque garante às brasileiras e aos brasileiros o poder 
de escolher as lideranças políticas do país. 

Por meio do voto, os cidadãos e as cidadãs decidem quem são as 
pessoas que irão governar e fazer as leis.

A conquista do Direito de Votar
Hoje, no Brasil, mulheres e homens maiores de 18 anos têm o 
direito e a obrigação de votar. Já jovens entre 16 e 18 anos, idosos 
com mais de 70 anos e os analfabetos podem escolher se querem 
votar ou não. 

Mas nem sempre foi assim. Havia uma época, por exemplo, 
em que as mulheres não podiam votar, nem se candidatar a 
cargos políticos. 

A história do voto no Brasil é uma história de luta de vários setores 
da sociedade para terem esse direito.
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A história do voto no Brasil

No princípio somente os homens votavam

No período da primeira Constituição brasileira de 1824, o direito 
ao voto estava restrito aos homens livres, maiores de 25 anos, que 
comprovassem uma determinada renda mínima. As mulheres e os 
escravos não eram considerados cidadãos e não tinham o direito 
de participar das eleições.

Na segunda Constituição de nosso país de 1891, o voto seguiu 
sendo um direito reconhecido apenas aos homens. Para votar, eles 
deveriam ter mais de 21 anos e ser alfabetizados. Mas não havia 
mais a necessidade de comprovação de renda. Porém, mulheres, 
indígenas, analfabetos, os moradores de rua, os soldados de baixa 
patente e os religiosos permaneceram impedidos de votar. 

Depois as mulheres conquistaram o direito de votar

Em 1932, as brasileiras passaram a ter o direito de votar e ser 
votadas. A conquista do voto feminino foi resultado da pressão e 
da mobilização das mulheres.

E o direito foi reconhecido aos analfabetos

Foi em 1985 que os analfabetos tiveram assegurado o seu direito 
de votar.

O direito a voto no Brasil atual

A atual Constituição brasileira, de 1988, garante o voto universal, 
direto e secreto para os maiores de 16 anos com valor igual para 
todas e todos, independentemente de seu gênero, raça, renda 
e religião.

Ditadura militar
quando o nosso direito ao voto foi negado
Um momento triste da sua história do voto no Brasil foi 
o período da ditadura militar, entre 1964 e 1985. 

Em 1964, o golpe militar destituiu o presidente que havia 
sido eleito pelo povo brasileiro. Os militares assumiram 
o poder e proibiram o voto direto para presidente da 
República, governadores, prefeitos e senadores. 

Somente em 1985, após uma ampla mobilização da 
sociedade no movimento “Diretas Já”, as brasileiras e os 
brasileiros recuperaram o direito ao voto livre e direto.


